A cár, a lovag, és a cowboyok
Több mint négyszázan báloztak városunkban
Első alkalommal került megrendezésre a Zirc Városi Farsangoló Bál a Reguly
Antal Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnokában. Az önkormányzati
kezdeményezéshez szervezőként a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és a Zirci Országzászló Alapítvány
csatlakozott. Az összefogásnak meg lett az eredménye, a vendégek hajnalig
ropták a táncot különféle jelmezekben.
Ottó Péter polgármester köszöntőbeszédében elmondta, hagyományteremtő
szándékkal hozták létre a bált. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Hédl József zirci német
nemzetiségi önkormányzati elnök, aki hozzátette, közös erővel sok mindent el lehet érni.
A rendezvény presztízsét emelte, hogy megtisztelte a vendégeket jelenlétével Talabér
Márta országgyűlési képviselő asszony, aki egyben a bál fővédnöke is volt. A tavaly
ősztől Várpalota polgármesteri tisztségét is betöltő politikus nemek szerint osztályozta

azokat, akik kitaposták az utat az estéhez: az ötletgazdák a férfiak voltak, viszont úgy
látta, a kivitelezésben inkább a hölgyek jeleskedtek.
A báli program annyira összetett és színes volt, hogy akár egy tét nélküli „Ki mit
tud?”-ként is megállta volna a helyét. Az első órát a TanáRock tartották, a házigazda
intézmény képviseletében. Majd az „Égigérő Fa” Hagyományőrző Néptánccsoport
igyekezett elbúcsúztatni a telet szalmából és rongyból készült bábu közreműködésével. A
következő fellépővel szokatlan helyzet állt elő: nem az emberek pörgették a rulettet,
hanem a Rulett pörgette az embereket. A Retro Kids, majd a Fúzió együttes fűszerezte a
hangzenei kavalkádot, végül Varga Bence, a zirci általános iskola diákjának
bűvészmutatványa zárta a show-t.
Az est „hostess”-ei – akik hétköznapokon egy intézmény-együttes munkatársainak
álcázzák magukat – sokakat elbűvöltek a „Kinga” Esküvői Ruhaszalon és Divatáru

Szaküzlettől kölcsönzött magyaros ruhájukkal. Pénzesgyőr cárt, Bakonyszentkirály
lovagot küldött a bálba, a zirci alpolgármester pedig Drakula palástjába bújva mutatta
meg, hogy ki az úr a háznál. Az előkészületekben jeleskedő Bors Károly férfineműségét
adta fel a farsangi bál idejére, persze mindez csak külsőségekben mutatkozott meg. A
cowboyok egy egész asztalsort ültek körül, előttük is, s mindenki előtt kalapot emelt a
szervezőség, akik hozzájárultak a zirci újszülött rendezvény minden előzetes
várakozáson felüli sikeréhez. A támogatók – akik nélkül ez a bál nem jöhetett volna létre
– hosszú sorából kiemelkedett a Robix Hungary Kft., a Zirci Takarékszövetkezet, és a
Bakonykarszt Zrt.
Mint egy nívósabb élőzenei koncerten, a színpadi jelenetek kivetítő vásznon is
követhetők voltak, s egy fotóoffenzívának köszönhetően a bálozók is megnézhették
magukat ugyanitt. A rendezvény nem csak a szórakozásról szólt, ezt bizonyította, hogy a
Zirci Országzászló Alapítvány és az „Együtt a könyvtárért” Alapítvány édességgel
jutalmazta meg a fiatal táncos csoportokat. Arra a kérdésre pedig, hogy lesz-e folytatás,
már a bál alatt igenlő választ kaptunk, amikor Ottó Péter polgármester – valamikor a
hajnali órákban – párbeszédet nyitott a vendégsereggel.
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